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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Основи соціальної географії» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 106 Географія 

освітніми програмами «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток», 

«Географі рекреації та туризму», «Картографія, геоінформатика і кадастр», «Фізична 

географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів» (денної форми навчання) та освітньою 

програмою «Географія» (заочної форми навчання). 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є висвітлення теоретичних та 

прикладних питань соціальної географії, особливості її становлення та розвиток у цілому в 

світі та, зокрема, в Україні, розкриття традиційних та новітніх підходів, методів та напрямів 

соціальної географії, враховуючи її новий статус світоглядної дисципліни, яка одночасно має 

і значну практичну спрямованість. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є  

- дати теоретичні знання та сформувати практичні навички щодо розуміння та дослідження 

територіальних відмінностей соціального розвитку як окремих соціальних груп, так і всього 

населення; 

- показати можливості нового статусу соціальної географії, як науки, яка спроможна внести 

вагомий вклад у вирішення глобальних проблем сучасної цивілізації, а також сьогоденних 

проблем регіонального розвитку 

1.3. Кількість кредитів – 5 / 3  

1.4. Кількість годин – 150 / 90 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки 

3-й 4-й 

Семестр 

6-й 7, 8-й 

Лекції 

20 год. 12 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 6 год. 

Лабораторні 

 год.  

Самостійна робота 

100 год. 72 год. 

Індивідуальні завдання:  
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1.6. Заплановані результати навчання: 

- формування загальних та фахових компетентностей: Здатність застосовувати 

знання і розуміння основних характеристик, процесів, історії і складу природи і суспільства; 

Здатність застосовувати кількісні методи при дослідженні сфер ландшафтної оболонки; 

Знання і використання специфічних для географічних наук теорій, парадигм, концепцій та 

принципів відповідно до спеціалізації; Самостійно досліджувати природні матеріали та 

статистичні дані(у відповідності до спеціалізації) в польових і лабораторних умовах, 

описувати, аналізувати, документувати і презентувати результати;  ФК 12. Здатність до 

системного географічного мислення; Здатність проводити дослідження регіонального 

розвитку та різних аспектів територіальної організації суспільства; 

- забезпечення досягнення наступних програмних результатів навчання:  

- знання, розуміння і вміння використовувати на практиці базові поняття з теорії 

географії, а також світоглядних наук; знання і розуміння основних видів географічної 

діяльності, їх поділ; розуміння та пояснення особливостей організації географічного 

простору; визначення основних характеристик, процесів, історії і складу ландшафтної 

оболонки та її складових; аналіз складу і будови соціосфер на різних просторово-часових 

масштабах; знання цілей сталого розвитку та можливостей своєї професійної сфери для їх 

досягнення, в тому числі в Україні; базові уявлення про територіальну організацію 

суспільства, концепції територіальних структур; аналіз різних аспектів територіальної 

організації життєдіяльності суспільства. 

 - розуміння теоретичних основ формування та реалізації функцій соціальної географії 

як результату відображення нового соціального запиту суспільства; глобальні проблеми 

сучасного соціуму і можливості соціальної географії в їх вирішенні; особливості реалізації 

нових функцій соціальної географії, розуміти проблеми та завдання науки на сучасному 

етапі розвитку людства; закономірності появи, становлення та розвитку світової соціальної 

географії як науки про дослідження територіальних відмінностей соціального розвитку; 

основні етапи історичного розвитку світової та вітчизняної соціально-географічної думки; 

розвиток основних наукових шкіл соціальної географії в світі та в Україні; про еволюцію 

просторових процесів і форм організації життя людей та їх регіональних відмінностей; 

територіально-часові особливості формування менталітету соціуму в аспекті досліджень 

соціальної географії; глобальні соціальні проблеми людства та можливості соціальної 

географії досліджувати ці процеси в аспекті подолання глобальних проблем цивілізації та 

переходу до стійкого розвитку; зміст соціальних та соціально-географічних теорій, питань 

методології, методики та технології загальних та прикладних соціальних, соціально-

географічних досліджень; методи інформаційного забезпечення соціально-географічних 

досліджень та методи аналізу емпіричних даних соціально-географічних досліджень; 

особливості формування глобального та регіональних соціумів, зокрема, відтворення 

населення і трудових ресурсів, особливостей територіальних спільнот людей та їх 

просторової організації, поведінки; особливості розвитку соціально-географічного процесу в 

Україні; особливості формування менталітету українського соціуму як основи переходу 

суспільства до стійкого розвитку; методику соціально-географічного дослідження 

менталітету соціуму; 

- вміння аналізувати та досліджувати глобальні соціальні проблеми суспільства; 

розробляти структурні схеми управління соціально-географічним процесом через реалізацію 

нових функцій соціальної географії, пояснювати основні теоретичні аспекти соціальної 

географії, її завдання у зв’язку з новим соціальним запитом; пояснювати виникнення, 
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становлення та розвиток соціальної географії, бачити взаємозв’язок соціальної географії з 

іншими суспільно-географічними та природничими науками;  аналізувати соціально-

географічні особливості просторових процесів та форм організації життєдіяльності 

сучасного соціуму; аналізувати особливості соціогеосистем як основних об’єктів 

дослідження соціальної географії; складати математичні моделі розвитку соціально-

географічного процесу; використовувати на практиці результати емпіричних соціологічних 

досліджень; користуватися методами інформаційного забезпечення та методами аналізу 

емпіричних даних в соціально-географічних дослідженнях; аналізувати особливості 

соціально-демографічного розвитку суспільства; складати програми соціально-

демографічних досліджень; застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи дослідження 

соціально-географічного процесу в Україні; складати програми зазначених досліджень. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни  

 

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи соціальної географії 

 

Тема 1.1. Соціальна географія як наука: поняттєвий апарат, об’єктно-предметне 

поле, структура, місце в системі наук, функції, завдання, напрями досліджень, 

прикладне значення. Місце та значення соціальної географії серед інших географічних наук. 

Структура соціальної географії. Поняттєво-термінологічний апарат соціальної географії. 

Основні групи понять соціальної географії: загальні, загальнонаукові поняття, поняття 

родинних наук та специфічні поняття. Об’єкт і предмет дослідження соціальної географії. 

Структура предмету соціальної географії. Визначення науки соціальної географії. Уточнення 

об’єкта та предмета соціальної географії в сучасних умовах. 

Функції соціальної географії, їх розширення як основа розвитку науки, розширення її 

предметно-об’єктної області. Дослідження нових функцій соціальної географії та їх роль та 

завдання в соціально-географічних дослідженнях. Модель реалізації функцій соціальної 

географії. Необхідність формування глобального інтегрального менталітету сучасного 

соціуму. Особливості формування менталітету українського соціуму як передумова переходу 

до стійкого розвитку. Система ноосферної орієнтації соціуму як необхідна складова еволюції 

соціально-географічного процесу. Реалізація теоретико-пізнавальної та ноосферно-

світоглядної функцій соціальної географії. Завдання соціальної географії у відповідності до 

зростаючого соціального запиту. Проблеми розвитку сучасної соціальної географії.  

Тема 1.2.  Становлення та історія розвитку соціальної географії. Виникнення 

соціальної географії: її корені в світі наук про суспільство та Землю. Основні етапи 

формування соціальної географії в світі та колишньому СРСР. Розвиток соціальної географії 

в Україні, основні напрямки: антропогеографічний та економічний. Персоналії: Григорій 

Сковорода, Яков Ковельський, Павло Чубинський, Степан Рудницький, Костянтин Воблий, 

Володимир Кубійович, Олексій Діброва. Наукове товариство імені Тараса Шевченка. 

Соціально-географічні школи в Україні: основні напрямки досліджень. Персоналії. Сучасна 

західна соціальна географія. Основні соціально-географічні школи заходу: часова географія, 

географія сприйняття, географія розвитку, феміністична географія та ін. Персоналії. Робота 

Р. Дж. Джонстона "Географія і географи (Англо-американська соціальна географія після 

1945 року)".  Висновки до історії розвитку соціальної географії в світі та в України, 

перспективи розвитку науки. 
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Тема 1.3. Концепції соціального простору та соціального часу, соціально-

географічного процесу та соціогеосистем. Еволюція уявлень про географічний «простір – 

час» і діалектика розвитку геосистем у «просторі – часі». Соціально-географічний простір: 

його властивості. Особливості соціального часу. Особливості просторової організації 

суспільства, рівні організації соціально-географічного простору. Поняття регіональної 

свідомості та менталітету соціуму. Просторові зони та території людини. Регіональна 

організація території.  

Поняття про соціогеосистему як основний об’єкт дослідження соціальної географії. 

Принципова блок-схема соціогеосистеми. Поняття про соціально-географічний процес, його 

структуру. Модель соціально-географічного процесу. Управляння соціально-географічним 

процесом. Стійкий розвиток як один із можливих станів соціально-географічного процесу. 

Тема 1.4. Методи та організація соціально-географічних досліджень. Соціологічні 

підходи до вивчення соціально-географічних явищ та процесів. Види та типи соціально-

географічних досліджень. Поняття соціально-географічного факту. Програма соціально-

географічного дослідження. Методи інформаційного забезпечення соціально-географічних 

досліджень. Основні етапи соціально-географічних досліджень. Методи аналізу емпіричних 

даних соціально-географічних досліджень. 

  

Розділ 2. Прикладні напрями дослідження соціальної географії 

 

Тема 2.1. Географія соціально-демографічного розвитку, праці та міграційної 

поведінки населення Основні поняття демографічного розвитку. Концепції соціально-

демографічного розвитку. Чинники соціально-демографічного розвитку. Сучасні тенденції 

динаміки населення. Демографічна політика.  

Основні поняття географії праці та міграції населення. Концепції географії праці та 

міграційної поведінки населення. Ринок праці та його кон’юнктура. Міграція населення, 

соціальні особливості та наслідки. Чинники трудової діяльності та міграційної поведінки 

населення. Сучасні тенденції на ринку праці. Трудові міграції. Вимушені міграції 

Тема 2.2. Соціальна географія міст та сільської місцевості. Основні поняття і 

сутність розселення. Соціальні аспекти розселення населення. Соціальні функції поселень. 

Особливості розселення населення в соціально-географічному просторі. Форми та чинники 

розселення. Міське та сільське розселення. Класифікація поселень. Концепції соціальної 

географії міст Поняття агломерації та їх соціально-географічні особливості. Урбанізація як 

соціально-географічний процес. Основні етапи урбанізації. Еволюція урбанізації. Основні 

тенденції та перспективи розвитку урбанізації. Соціально-географічні особливості та 

проблеми урбанізації в аспекті глобалізації. Світові міста. Креативні, розумні, зелені міста. 

Особливості процесу урбанізації в Україні. Формування світових міст.  

Тема 2.3. Соціально-гуманістичні напрями географічних досліджень. Географія 

культури, освіти, охорони здоров’я, дозвілля та соціальних негараздів. Основні поняття 

географії культури. Концепції географії культури. Географія мов. Географія релігії. 

Сакральна географія. Географія освіти і науки. Географія інтелектуального потенціалу. 

Медична географія. Географія захворюваності населення.  Географія відпочинку та розваг. 

Географія соціальних негараздів. Гуманістична географія. Регіональна свідомість та 

менталітет соціуму. Регіональна ідентичність. Просторова пам’ять. Поведінкова географія. 

Перцепційна географія. Часова географія. Феміністична географія. Гендерна географія.  
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Тема 2.4. Географія рівня та якості життя населення. Безпека життєдіяльності 

населення Якість населення. Відтворювальний потенціал. Діяльнісний потенціал. Система 

соціального управління відтворенням населення. Індекс якості населення. Євгеніка та 

євгенічні рухи. Поняття, засновники, цілі та перспективи напрямку. Рівень та якість життя 

населення. Система індикаторів. Безпека життєдіяльності населення. Національна та 

регіональна безпека. Соціальна, демографічна, економічна, продовольча, природно-

техногенна, інформаційна безпека. Соціально-демографічні особливості та проблеми 

України. Соціально-демографічна політика України. Індикатори соціального розвитку. 

Географія добробуту населення. Географія бідності. Географія якості життя населення. 

Соціальне відторгнення. Соціально-просторова нерівність 

Тема 2.5. Стратегії соціального розвитку території. Основні поняття і сутність 

соціальних негараздів як соціальної властивості території. Особливості виникнення і 

розповсюдження соціальних негараздів, таких як злочинність, бідність, алкоголізм, 

захворюваність населення, безробіття. Поняття соціального спокою та територіальної 

соціальної справедливості. Особливості формування менталітету українського соціуму як 

основи виживання в умовах глобалізації та переходу до стійкого розвитку. Загальні 

особливості і проблеми регіонального розвитку в Україні. Цілі розвитку тисячоліття. 

Регулювання соціального розвитку в світі. Управління соціальним розвитком. Програми 

соціального розвитку території. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи соціальної географії.  

Тема 1.1. Соціальна 

географія як наука 
14 2 2   10 9 1    8 

Тема 1.2. 

Становлення та 

історія розвитку 

соціальної географії 

14 2 2   10 9 1    8 

Тема 1.3. Концепції 

соціального 

простору та часу, 

соціально-

географічного 

процесу та 

соціогеосистем 

16 2 4   10 11 2 1   8 

Тема 1.4. Методи та 

організація соціально-

географічних 

досліджень 

16 2 4   10 11 2 1   8 

Разом за розділом 1 60 8 12   40 40 6 2   32 

Розділ 2. Прикладні напрями дослідження соціальної географії 

Тема 2.1. Географія 

демографічного 

розвитку, праці та 

міграційної 

поведінки 

16 2 4   10 10 1 1   8 

Тема 2.2. Соціальна 

географія міст та 

сільської місцевості. 

16 2 4   10 10 1 1   8 

Тема 2.3. Соціально-

гуманістичні напрями 

географічних 

досліджень. 

16 2 4   10 11 2 1   8 

Тема 2.4. Географія 

рівня та якості 

життя населення. 

Безпека 

життєдіяльності  

16 2 4   10 11 2 1   8 

Тема 2.5 Стратегії 

соціального 

розвитку території 

26 4 2   20 10 2    8 

Разом за розділом 2 90 12 18   50 52 8 4   40 

Усього годин 150 20 30   100 90 12 6   72 
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4. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Об’єктно-предметне поле соціальної географії, її структура та 

місце в системі наук. Функції та завдання соціальної географії, 

прикладне значення.  

2 

2 Виникнення і розвиток соціальної географії як науки 2 

3 Теоретичні аспекти соціальної географії. Соціально-просторові 

концепції 

4 

4 Методи та організація соціально-географічних досліджень 4 

5 Географія населення, демографічна, економічна та міграційна 

поведінка населення. 

4 

6 Географія розселення населення та екістична політика. Географія 

міст. Географія сільської місцевості 

4 

7 Соціально-гуманістичні напрями географічних досліджень 2 

8 Географія соціального розвитку, індикатори соціального розвитку 2 

9 Географія соціальних негараздів. Безпека життєдіяльності 

населення. 

2 

10 Якість життя населення. Регіональний людський розвиток. 

Управління розвитком територій. 

4 

 Разом 30 

 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Опрацювання теми: Соціальна географія як наука: поняттєвий 

апарат, об’єктно-предметне поле, структура, місце в системі наук, 

функції, завдання, напрями досліджень, прикладне значення: 

- Зародження соціальної географії.  

- Значення Великих географічних відкритті для соціальної 

географії.  

- Розвиток соціальної географії в комуністичний та 

посткомуністичний період на пострадянському просторі.  

- Розвиток західної соціальної географії.  

- Персоналії в соціальній географії.  

- Місце соціальної географії в системі наук, в тому числі – 

географічних, за різними авторами (Е. Б. Алаєвим, М. Т. 

Агафоновим, У. І. Мересте і С.Я. Ниммик, М. Д. Пістуном, 

О. І. Шаблієм, Я. Б. Олійником і А. В. Степаненком, Л. Т. 

Шевчук, Л. М. Нємець) 

Опитування в рамках практичного заняття 

10 

2 Опрацювання теми: Становлення та історія розвитку соціальної 

географії 

- Розвиток соціальної географії в сучасній Україні. 

10 
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- Степан Рудницький як основоположник соціальної географії 

України, аналіз його праць і життєдіяльності. 

- Соціальна географія СРСР: проблеми і перспективи 

розвитку. 

- Сучасна західна соціальна географія. 

- Роль видатних українських учених у розвитку соціальної 

географії в Україні. 

- Наукові напрями і школи в соціології та їх зв’язок з 

соціальною географією. 

- Роль видатних закордонних учених-соціологів у розвитку 

соціальної географії. 

- Робота Джонстона Р. Дж. «География и географы» про 

розвиток англо-американської соціальної географії після 

1945 р. 

Опитування в рамках практичного заняття 

3 Опрацювання теми: Концепції соціального простору та соціального 

часу, соціально-географічного процесу та соціогеосистем 

- Філософське, математичне, фізичне та природниче розуміння 

парної дефініції «простір-час».  

- Аналіз перших уявлень про простір-час.  

- Поняття про соціогеосистему. ЇЇ структура, властивості, 

функціональні підсистеми, типи обміну речовиною, 

інформацією та енергією.  

- Поняття просторової організації суспільства, дефініція 

парної категорії «центр-периферія». 

-  Проблема дослідження «простору-часу». Витоки 

дослідження цієї проблеми, її роль для соціально-

географічних досліджень. 

- Робота А. Геттнера «География. Её история, сущность и 

методы». Роботи К. Ріхтера, а також українських учених О. 

Г. Топчієва, В. Бокова, М. Д. Пістуна про особливості 

дослідження «простору-часу» в географії. Дати аналіз 

зазначеним дослідженням. 

- Поняття простору, географічного простору та соціально-

географічного простору, їх властивості та параметри.  

- Поняття соціального простору, його відмінності від 

географічного простору. Еволюція соціального простору, 

проблеми цього явища.  

- Проблема дослідження часу в географії. Поняття про 

соціальний час та його вивчення в соціальній географії 

Опитування в рамках практичного заняття 

10 

4 Опрацювання теми: Методи та організація соціально-географічних 

досліджень 

- Класифікації методів дослідження.  

- Види гіпотез та три варіанта стратегічного плану 

дослідження.  

- Метод систематизація – різновиди та способи використання.  

- Статистичний метод обробки інформації, в тому числі – 

географічної.  

- Методи дослідження соціально-географічного процесу.  

- Якісні методи 

- Геоінформаційний метод дослідження.  

10 
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- Застосування ГІС-технологій в соціально-географічних 

дослідженнях 

Опитування в рамках практичного заняття 

5 Опрацювання теми: Географія соціально-демографічного розвитку, 

праці та міграційної поведінки населення 

- Основні теорії та концепції населення.  

- Основні демографічні характеристики населення.  

- Демографічна поведінка 

- Концепція демографічного переходу 

- Види міграції 

- Моделі ринку праці 

- Структура зайнятості та проблема безробіття  

- Соціально-демографічна політика в країнах світу.  

- Міграційна політика в країнах світу.  

- Сучасні міграційні виклики.  

- Проблема біженців та переселенців 

Опитування в рамках практичного заняття 

10 

6 Опрацювання теми: Соціальна географія міст та сільської 

місцевості 

- Поняття розселення населення, поселення, системи поселень 

та розселень. 

- Основні світові форми розселення населення та приклади.  

- Урбанізаційні процеси (основні поняття, тенденції, 

особливості).  

- Концепції розселення населення:  

- Самоорганізація розселення: правило «ранг - розмір» Ципфа, 

теорія центральних місць В. Кристаллера, А. Леша, В.Ізарда.  

- Опорні каркаси розселення.  

- Інтегральна система розселення. 

- Концепція «глобального міста».  

- Концепція світових міст.  

- Моделі просторової організації території.  

- Концепція центр-периферії Дж.Фрідмана.  

Опитування в рамках практичного заняття 

10 

7 Опрацювання теми: Соціально-гуманістичні напрями географічних 

досліджень. Географія культури, освіти, охорони здоров’я, дозвілля 

та соціальних негараздів. 

- Витоки, становлення, тенденції розвитку, об’єктно-

предметна область, напрями дослідження сучасних галузей 

соціальної географії:  

- географія культури,  

- рекреаційна географія,  

- медична географія,  

- сакральна географія,  

- феміністична географія, 

- географія спорту,  

- географія сприйняття,  

- радикальна географія 

Опитування в рамках практичного заняття 

10 
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8 Опрацювання теми: Географія рівня та якості життя населення. 

Безпека життєдіяльності населення  

- Співвідношення понять «рівень та якість життя» та 

«людський розвиток»: способи та критерії оцінки. 

- Якість та рівень життя населення.  

- Критерії та індикатори визначення.  

- Порівняння рівня людського розвитку у країнах світу.  

- Методика оцінки та особливості територіальної 

диференціації.  

- Безпека життєдіяльності.  

- ЇЇ критерії та трактування на законодавчому рівні.  

- Особливості забезпечення безпеки населення у різних 

країнах світу 

Опитування в рамках практичного заняття 

10 

9 Опрацювання теми:  Стратегії соціального розвитку території 

- Стратегії соціального розвитку території у різних країнах 

світу 

Опитування в рамках практичного заняття 

10 

10 Підготовка контрольної роботи  10 

 Разом 100 

 

6. Індивідуальне завдання 

Не передбачено 

 

7. Методи контролю 

 Усне опитування (індивідуальне, комбіноване, фронтальне); 

 Перевірка практичних робіт;  

 Тестове опитування та письмовий контроль;   

 

8. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання   

Розділ 1  

 

Розділ 2  

 

Контрольна 

робота,  

передбачена 

навчальним 

планом 

Разом  

Підсумк

ова 

(екзаме

наційна) 

робота 

Сум

а 

Т 
1.1 
ПЗ 1 

Т  
1.2 
ПЗ 2 

Т  
1.3 

ПЗ 3, 4 

Т 
1.4 

ПЗ 5 

Т 
2.1 
ПЗ 

6,7,8 

Т  
2.2 

ПЗ 9,10 

Т 
2.3 

ПЗ 

11,12,13 

Т 
2.4 
ПЗ 

14,15 

Т  
2.5 

ПЗ 16,17 15 60 40 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Т 1, Т 2, … – теми розділів 

 

ПЗ 1, ПЗ 2, … – практичні заняття 

 

Практичні занятті за темою – 5 бали: 

- доповіді за темами, виконання завдань – 3 бали; 

- відповіді на запитання – 1 бали,  

- участь у дискусії – 1 бали. 
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Контрольна робота, передбачена навчальним планом – 15 балів:  

- відповідь на запитання – 5 балів 

- визначення понять – 3 бали  

- розкриття сутності поставленого питання- 3 бали 

- творче запитання – 4 бали 

 

Підсумкова (екзаменаційна) робота – 40 балів: 

- тестові завдання  – 10 балів; 

- завдання на розкриття сутності понять  – 10 балів; 

- практичні завдання – 10 балів; 

- питання, що передбачають розгорнуті відповіді – 10 балів 

 

 

Шкала оцінювання  

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

 
90 – 100 відмінно 

70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно 

 

9. Рекомендована література: 

 

1. Соціальна географія. Підручник / за ред. Л. Нємець та К. Мезенцева. – Київ, 2019. 

– 304 с. http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/07/Social-

Geography.pdf 

2. Сегіда К. Ю. Основи соціальної географії: методичні рекомендації до аудиторної 

та самостійної роботи студентів бакалавріату третього курсу спеціальності 6.040104 

Географія / К. Ю. Сегіда, К. О. Кравченко. – Харків, 2018. – 39 с. http://soc-econom-

region.univer.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/07/ОСГ_практ_2018-1.pdf   

 

Базова: 

1. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический 

словарь. – М.: Мысль, 1983. – 350 с. 

2. Голиков А.П., Черванев И.Г., Трофимов А.М. Математические методы в 

географии. – Харьков, 1996. – 140 с.;  

3. Голіков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної 

географії. – К. : Либідь, 1996. – С. 14-15. 

4. Голубчик М.М., Макар С.В., Носонов А.М., Файбусович Э.Л. Социально-

экономическая география: Учебник. – М. : Издательство «Юрайт», 2015. – 419 с.;  

5. Грин М. Ф. Социальная география // Проблемы экономической географии и 

урбанизации. – М., 1973. – С. 22-26. 

6. Долинин А. А. Социальная география – особая ветвь географии населения // 

Теоретические аспекты экономической географии. – Л.: 1975. – С. 53-61. 

7. Замятин Д.Н. Гуманитарная география: Пространство и язык географических 

образов. – СПб., 2003. – 331 с.  

http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/07/Social-Geography.pdf
http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/07/Social-Geography.pdf
http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/07/ОСГ_практ_2018-1.pdf
http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/07/ОСГ_практ_2018-1.pdf
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8. Замятина Н.Ю., Митин И.И.  Гуманистическая география / Большая российская 
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